รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
การให้บริการและการบริหารการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คานา
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูนเขต 1 เพื่อรายงานผลระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารและ
การจัดการตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารงาน อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่ เกิดขึ้น และ
นาผลการสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน และเพื่อให้ผู้รับบริการมี ความพึงพอใจมาก
ยิ่งขึ้นตามลาดับ
ในการนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ใคร่ขอขอบพระคุณผู้รับบริการทุกท่าน
ที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และขอเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1. ความเป็นมาและความสาคัญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ในเขตอาเภอเมือง อาเภอป่าซาง อาเภอแม่ทา และอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน พันธะกิจ คือ พัฒนาและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและพั ฒนา
ตนเองสู่คุณภาพระดับสากล
จึงได้ร่วมสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย
การให้หน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 พัฒนาระบบคุณภาพการทางาน โดยนาระบบการ
จัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในการ พัฒนาระบบการทางานเพื่อเป็ นการชี้ถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและการให้บริการของ หน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต 1
จากแนวทางข้างต้นเมื่อพิจารณาการบริหารการศึกษา จะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญยิ่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาพูน เขต 1 จะต้องให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษา (พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว) เพื่อให้การจัดการศึกษาดาเนิน
ไปได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึก ษาความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้ บริ การของสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปสู่ การพัฒ นาและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสาคัญ สาหรับผู้บริหาร บุคลากร ผู้ที่สนใจ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน
เขต 1
2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริหาร
จัดการ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 จานวน 144 โรง
1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูนเขต 1
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต 1
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่ 2
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 วิธีการดาเนินงาน
ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ได้ดาเนินการดังนี้
2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต 1 จานวน 144 โรง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 จานวน 144 คน
2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 จานนวน 1 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
รายการ (Check List) ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ตอนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิด (Open End)
โดยสอบถามความพึงพอใจตามรายการประเมินตังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการสารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ดาเนินการโดยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้โรงเรียนในสังกัด จานวน 144 ชุด
2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติความถี่ร้อยละและนาเสนอในตารางระกอบ
การพรรณนาแบบความเรียง
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมโครงการ ใช้สถิติคา่ เฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

นาเสนอในตารางประกอบการพรรณนาแบบความเรียง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (เป็นคาถามปลายเปิด ใช้การสรุปความพรรณนาแบบความเรียง
2.2.5 เกณฑ์การให้คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยให้น้าหนัก
คะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
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แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากนั้นนาค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีระดับ น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดับ มากที่สุด
2.2.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ขั้นวางแผน (Plan)
1.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
1.1.2 ศึกษา เอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1.3 ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม
1.1.4 ประสานผู้เกี่ยวข้อง
1.2 ขั้นดาเนินการ(Do)
1.2.1 จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไห้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 โดยกาหนดประเด็นการประเมินความ
พึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
บริหารงาน
1.2.2 จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด และ ผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อกรอกแบบสอบถาม
1.2.3 ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาในสังกัด ในระบบ e obec เพื่อตอบแบบสอบถาม
1.2.4 เก็บรวบรวมแบบสารวจที่ผู้รับบริการกรอกข้อมูลแล้ว จากสถานศึกษาในสังกัด และ
ทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
1.3 ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check
1.3.1 วิเคราะห์ผลสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของการให้บริการ
1.3.2 สรุป รายงานผลความพึงพอใจ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
1.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)
นาผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป

ส่วนที่ 3

5

ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ
การสารวจความพึงพอใจในต่อการให้บริการและการบริหารการจัดการศึกษาตามกระบวนการ
บริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงาน
ทั่วไป ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูนเขต 1 ดาเนินการโดยใช้แบบสอบถามจากข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏ ดังนี้
ตอนที่ 3.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษารวม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
รวม

จานวน
98
22
15
8
1

ร้อยละ
68.05
15.28
10.42
5.56
0.69

144

100

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีตาแหน่งเป็นผู้บริหาร จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 68.05
เป็นครูผู้สอน จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28 บุคลากรทางการศึกษา จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
10.42 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจานวน 1 คน คิดเป็น 0.69 ตามลาดับ
ตอนที่ 3.2 ระดับความพึงพอใจ
ตาราง ผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานบุคคล ดังแสดงในตาราง ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จานวน
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจ
ผู้ขอรับ พอใจ
พอใจ พอใจปาน พอใจ พอใจ
ที่
ด้านต่าง ๆ
บริการ มากที่สุด มาก
กลาง น้อย น้อย
ที่สุด
1 ความพึงพอใจด้านวิชาการ

144

2 ความพึงพอใจด้านงบประมาณ

144

3 ความพึงพอใจด้านบริหารงาน
บุคคล
4 ความพึงพอใจด้านบริหารงานทั่วไป

144

รวมเฉลี่ย

144
144

15
(10.42)
15
(10.42)
15
(10.42)
20
(13.20)
16
(11.11)

11๑
(77.08)
108
(75.00)
123
(85.41)
106
(73.61)
112
(77.78)

18
(12.50)
21
(14.58)
6
(4.17)
19
(13.19)
16
(11.11)

-

-

-

-

-

6
จากตาราง พบว่า ผู้ รั บ บริ การมีความพึงพอใจการบริ ห ารการจั ดการศึกษาของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงาน
บุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
77.78 มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.11 และ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.11 เรียงตามลาดับ
ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ตามกระบวนการบริหารงาน ด้า นวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.89 (จานวน 128 คน)
และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป มี
รายละเอียดของแต่ละข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ความพึงพอใจด้านวิชาการ พบว่า ผู้รับบริการมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก คิ ด เป็ น ร้ อ ย
ละ 77.08 (จานวน 11๑ คน) อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.5 (จานวน 18 คน) อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.42 (จานวน 15 คน)
ข้อ 2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก คิ ด
เป็ น ร้ อ ยละ 75.00 (จานวน 108คน) อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.58 (จานวน 21
คน) และอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็นร้อยละ 10.42 (จานวน 15 คน) เรียงตามลาดับ
ข้อ 3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิ ด เป็ น ร้ อ ย
ละ 85.41 (จานวน 123 คน) อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.42 (จานวน 15 คน) และอยู่
ในระดั บ ปานกลาง คิ ด เป็นร้อยละ 4.17 (จานวน 6 คน) เรียงตามลาดับ
ข้อ 4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไป พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 73.61 (จานวน 106 คน) อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.19 (จานวน 20 คน)
และอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คิ ด เป็นร้อยละ 13.20 (จานวน 19 คน) เรียงตามลาดับ
ตอนที่ 3.3 ผลการวิเคราะห์ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล
1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ควรดูบริบทของแต่ละโรงเรียนด้วย
2. บางโรงเรียนมีครูคุมชั้นเรียนแล้ว ยังมีครูช่วยอีกเป็น 2 – 3 คน บางโรงเรียนมีครู 2 – 3 คน ครูไม่ครบชั้น ขาด
แคลนครูอย่างหนัก แต่ไม่ให้การดูแลจากเขตฯ ห่วงแต่ว่า นักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ แต่ห่วงแค่ จะมีหนักเรียนน้อย แต่ยังได้รับ
การจัดสรรคอยู่
3. ควรดูแลโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนด้วย
4. ควรให้มีการเพิ่มอัตรากาลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ด้านงบประมาณ
ควรให้คาแนะนาในการจัดทาเอกสารการเลิกจ่ายเงินของโรงเรียนให้ถูกต้อง
ด้านบริหารทั่วไป
ควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาที่ดี

7
ส่วนที่ 4
สรุปและอภิปรายผล
กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพู น เขต 1 ดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กต.ปน.) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 จานวน 144 คน ขอบเขตเนื้อหาของความพึงพอใจต่อการบริหารการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ประกอบด้ วย ความพึงพอใจในด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
จากผลการส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ดังแสดงในตาราง ดังนี้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต 1 ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ
และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.78 มี ค วามพึ ง พอใจ
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 11.11 และ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ
11.111 เรียงตามลาดับ
ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ตามกระบวนการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงานทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.89 (จานวน 128คน)
และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป มี
รายละเอียดของแต่ละข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ความพึงพอใจด้านวิชาการ พบว่า ผู้รับบริการมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก คิ ด เป็ น ร้ อ ย
ละ 77.08 (จานวน 11๑ คน) อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.50 (จานวน 18 คน อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.42 (จานวน 15 คน)
ข้อ 2 ความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใ นระดั บ มาก คิ ด
เป็ น ร้ อ ยละ 75.00 (จานวน 108 คน) อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.58 (จานวน 21 คน)
และอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็นร้อยละ 10.42 (จานวน 15 คน เรียงตามลาดับ)
ข้อ 3 ความพึงพอใจด้านงบประมาณ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คิ ด เป็ น ร้ อ ย
ละ 85.41 (จานวน 123 คน) อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.42 (จานวน 15 คน) และอยู่
ในระดั บ ปานกลาง คิ ด เป็นร้อยละ 4.17 (จานวน 6 คน) เรียงตามลาดับ
ข้อ 4 ความพึงพอใจด้านบริหารทั่วไป พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ย
ละ 73.61 (จ านวน 106 คน) อ ยู ่ ใ น ร ะดั บ ม าก ที ่ ส ุ ด คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ละ 13.20 (จ านวน 20 คน)
และอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คิ ด เป็นร้อยละ 13.19 (จานวน 19 คน) เรียงตามลาดับ

8
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล
1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ควรดูบริบทของแต่ละโรงเรียนด้วย
2. บางโรงเรียนมีครูคุมชั้นเรียนแล้ว ยังมีครูช่วยอีกเป็น 2–3 คน บางโรงเรียนมีครู 2 – 3 คน ครูไม่ครบชั้น
ขาดแคลนครูอย่างหนัก แต่ไม่ให้การดูแลจากเขตฯ ห่ วงแต่ว่า นักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ แต่ห่วงแค่ จะมีหนักเรียนน้อย
แต่ยังได้รับการจัดสรรคอยู่
3. ควรดูแลโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนด้วย
4. ควรให้มีการเพิ่มอัตรากาลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ด้านงบประมาณ
ควรให้คาแนะนาในการจัดทาเอกสารการเลิกจ่ายเงินของโรงเรียนให้ถูกต้อง
ด้านบริหารทั่วไป
ควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาที่ดี

..........................

ภาคผนวก
รายงานผลความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน

ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกาหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
⃝ผู้บริหาร
⃝ บุคลากรทางการศึกษา
⃝ ครูผู้สอน
⃝ก.ต.ป.น.

⃝คณะกรรมการสถานศึกษา

⃝อื่น ๆ โปรดระบุ.......................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านวิชาการ
ข้อ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

1 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และ
สถานศึกษา
2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตาม
ความต้องการของสถานศึกษา
3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลทีห่ ลากหลาย และ
นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ทาวิจัยและนาผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .......................................
............................................................................................................................................ ..........................................
...............................................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกาหนดประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
⃝ผู้บริหาร
⃝ บุคลากรทางการศึกษา
⃝ ครูผู้สอน
⃝ก.ต.ป.น.

⃝ คณะกรรมการสถานศึกษา

⃝อื่น ๆ โปรดระบุ.......................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านงบประมาณ
ข้อ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายทีก่ าหนด และ
สอดคล้องกับนโยบาย
3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน
4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
5 การนิเทศ กากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
6 การให้คาปรึกษาช่วยเหลือแนะนาการปฏิบัตงิ านด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
7 การให้คาปรึกษาช่วยเหลือ แนะนา ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่
สถานศึกษา
8 การนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
9 จัดทาเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานทางด้านงบประมาณประจาปีอย่างเป็น
ระบบ
10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา และสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .............................................................
.............................................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ .......................................................................
........................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริ หารจัดการของ
สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกาหนดประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
⃝ผู้บริหาร
⃝ บุคลากรทางการศึกษา
⃝ ครูผู้สอน
⃝ก.ต.ป.น.

⃝ คณะกรรมการสถานศึกษา

⃝อื่น ๆ โปรดระบุ.......................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านการบริหารงานบุคคล
ข้อ

รายการ

1

การจัดทาข้อมูลสารสนเทศอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
การจัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
การจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นครูมืออาชีพโดย
วิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทัว่ ถึง
การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย

2
3
4
5

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................... ....................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................... ...............................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกาหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
⃝ ผู้บริหาร
⃝ บุคลากรทางการศึกษา
⃝ ครูผู้สอน
⃝ ก.ต.ป.น.

⃝ คณะกรรมการสถานศึกษา

⃝ อื่น ๆ โปรดระบุ.......................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านการบริหารทั่วไป
ข้อ

รายการ

1

จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเชือ่ มโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
และส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง

2

น้อย
ที่สุด

น้อย

ปาน
มาก
มาก
กลาง
ที่สุด

3

ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลาย
ช่องทาง
4 การจัดทาแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
5 การบารุงรักษาอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม
เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
6

การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7 การวางระบบควบคุมภายในทีส่ อดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
สอดคล้องกับระเบียบที่กาหนดและความต้องการจาเป็น
9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน
องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .............................................................
.............................................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
...................................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................................................

ที่ ศธ 04134/ว2023

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
ถนนลาพูน–ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลาพูน 51000
25 มิถุนายน 2561

เรื่อง การสารวจความพึงพอใจในการให้บริการและบริหารการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสารวจความพึงพอใจ

จานวน 4 ชุด

ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้มีการสารวจความพึงพอใจ ในการ
ให้บริการและบริหารการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2561 (มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ) โดยกาหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
คือ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 จึงขอให้ท่านตอบแบบสอบถามทั้ง
4 ด้าน ตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ถ้ามี) คนละ 1 ชุด ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เพื่อจะได้สรุปผลส่งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวทิ ย์ มุกดาภิรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
กลุ่มอานวยการ
โทร. 0 5353 003612
โทรสาร 0 5300 3550

